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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci logistického systému zajištění vstupního 

materiálu v dceřiných společnostech VÍTKOVICE CYLINDERS a. s. 

Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá 

charakteristikou společností, definicí logistiky, logistickým řetězcem. Praktická část se 

skládá z rozboru současného stavu provázanosti činností spolupracujících dceřiných 

společností, kde se popisuje současný stav logistiky, porovnává sortiment a vstupní 

materiály jednotlivých společností, což vede unifikaci vstupního materiálu a následné 

optimalizaci logistického systému vstupního materiálu. Následná definice rizik a přínosů 

vede k vyhodnocení celkové optimalizace logistického systému. 
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ABSTRACT 

The thesis is focused on the optimization of the logistics system to ensure input material 

subsidiaries VÍTKOVICE CYLINDERS as 

The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals 

with the characteristics of the company, the definition of logistics, logistics chain . The 

practical part consists of an analysis of the current state of cohesion of activities 

cooperating subsidiaries , which describes the current state of logistics, compares the range 

of input materials and individual companies , resulting in the unification of input material 

and subsequent optimization of logistic system input material. Subsequent definitions of 

risk and benefit evaluation leads to an overall optimization of the logistics system . 
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Logistics, logistic chain, input material risks  
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zaměřuje na součinnost a koordinaci v nákupu vstupních surovin      

pro ocelové láhve, čím chce prokázat, odhalit a pojmenovat charakteristiky, které by mohla 

společnost VÍTKOVICE CYLINDERS využít při plánování nákupů vstupního materiálu 

pro výrobu ocelových tlakových nádob. 

Tématem diplomové práce je „Optimalizace systému logistiky zajištění vstupních 

materiálů ve vybraných dceřiných společnostech Vítkovice Cylinders a.s.“ Jak už název 

sám osobě říká, bude se zaměřovat na sortiment a vstupní materiál od tří společností, 

kterými jsou VÍTKOVICE CYLINDERS, VÍTKOVICE MILMET a CIDEGAS. 

V teoretické části budou popisovány jednotlivé společnosti. Zaměří se na obecné 

informace jednotlivých společnosti, na pokrytí trhu jednotlivých společnosti a především                   

na sortiment. V této kapitole budou popsány technologie výroby, které jsou pro všechny 

společnosti stejné. Také se zaměří na pojem logistika na její různé definice. Pokusí se 

rozdělit jednotlivé cíle logistiky. Následně se zaměří na metody logistiky. Zaměří se také 

na logistický řetězec a jeho podstatu. A nebude opomenut ani distribuční řetězec. 

V praktické části bude proveden rozbor současného stavu provázanosti činnosti 

spolupracujících dceřiných společností. Nejdříve bude porovnán sortiment a objem výroby 

jednotlivých společností. Aby se mohla určit následná shoda sortimentu jednotlivých 

společností. Na základě shody se budou srovnávat jednotlivé parametry vstupního 

materiálů, tak aby se mohl aktualizovat sortiment vstupního materiálu. V další části           

už bude navržen nový logistický systém vstupního materiálu. Budou se hledat různá rizika        

a přínosy nového logistického systému.  

V poslední části se budou vyhodnocovat jednotlivé úspory řešení. Práce bude 

vyhodnocovat sekundární přínosy pro společnosti. V této části budou pro výpočty použita 

citlivá data, na která byl použit koeficient. 
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2 Charakteristika podniků 

2.1 VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. se zabývá hlavně sériovou výrobou ocelových bezešvých 

láhví. Tato společnost vznikla v návaznosti na restrukturalizaci VÍTKOVICE a.s., 

společnost je uznávaná v celé Evropě i v řadě zemí celého světa. 

Ve Vítkovicích má výroba těchto láhví dlouhodobou tradici. Od roku 1906 se vyvíjí 

technologie výroby. Výroba byla zahájena v Rothschildových hutních a ocelářských 

závodech. Až dosud prošly tyto výrobky řadou vývojových fázi, na jejichž konci je 

flexibilní a široká nabídka kvalitních a plně konkurenčních výrobků. 

V dnešní době disponuje společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. všemi dostupnými 

technologiemi pro výrobu láhví a rovněž i nejmodernějším plně robotizovaným                   

a automatizovaným technologickým zařízením, které dovoluje vyrábět ocelové tlakové 

bezešvé láhve špičkové světové úrovně. V části dodávek láhví pro technické plyny a hasící 

techniku patří ke klíčovým dodavatelům předních světových plynařských a hasičských 

firem. 

Vysokotlaké láhve jsou pro společnost strategickým výrobkem. Výroba těchto láhví tvoří 

skoro 80% celkové výroby společnosti. Zbylých 20 % patří výrobě mlecích koulí                  

a pluhových čepelí [20]. 

2.1.1 Historie firmy 

Od roku 1828 se datuje počátek průmyslové výroby v areálu Dolní oblasti společnosti 

VÍTKOVICE a.s., kdy byla založená huť, pudlovna a válcovna. 

V roce 1906 byla zahájena výroba tlakových nádob a vyrobena první bezešvá ocelová 

láhev. Od té doby se neustále vyvíjí technologie jejich výroby. 

V letech 1989 -1990 proběhla kompletní modernizace. Láhve se začaly vyrábět metodou 

zpětného protlačování.  

V letech 1992 – 1996 byla zahájena výroba vysokotlakých ocelových láhví s pracovním 

tlakem v rozmezí 200 -300 barů. 

V roce 1999 prošla společnost VÍTKOVICE Lahvárna, spol. s.r.o. privatizací a byla 

transformována na akciovou společnost. V následujícím roce společnost prošla zásadní 



3 

 

změnou organizační struktury, která platí do dnešní doby. Nová organizační struktura měla 

vést k úspoře administrativních a řídících pracovníků. 

Od roku 2003 se společnost stala součástí skupiny Vítkovice Holding, a. s., která sdružuje 

skupinu firem kolem mateřské společnosti Vítkovice Holding, a. s.  Tato skupina firem je 

rozdělena do osmi hlavních obchodních segmentů. 

Dne 17.8.2005 došlo zápisem v obchodním rejstříku k  přejmenování společnosti 

z VÍTKOVICE Lahvárna a.s. na VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. [20]. 

2.1.2 Pokrytí trhu 

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je na světovém trhu v současné době světově 

uznávaným výrobcem, neboť exportuje do řady zemí celého světa a zároveň i obávaným 

konkurentem ostatním výrobcům vysokotlakých ocelových láhví na technické plyny.       

Na obrázku č. 1 jsou znázorněny exportní země [12]. 

 

Obr.  1 Exportní trhy [12] 

 

2.1.3 Sortiment produktů 

Základní rozdělení tlakových nádob podle použití je takové: 

Technické plyny  

Pro průmyslové využití, jako je svařování, řezání plamenem, další využití nachází               

u zpracování kovů a jiných materiálů v ochranné atmosféře. Vodní objem se pohybuje 

v rozmezí 0,8 - 200 litrů, a pracovní tlak je v rozmezí 150 - 450 barů. Přesné technické 

parametry se nacházejí v tabulce 1.  
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Tab. 1 Láhve pro technické plyny [20] 

 

Zdravotnická technika 

Používají se ve zdravotnictví především jako přístroje pro podporu dýchání, kyslíkové 

nádoby a zmrazování látek. Vodní objem se pohybuje v rozmezí 0,8 – 80 litrů a pracovní 

tlak je v rozmezí 200 – 300 barů. Kompletní technické parametry jsou v tabulce 2. 

Tab. 2 Láhve pro zdravotnickou techniku [20] 

 

Hasící technika 

Používají se pro přenosné hasící přístroje a stabilní hasící systém. Vodní objem je            

od 2 – 180 litrů, a pracovní tlak je od 200 – 300 barů. V tabulce č. 3 jsou technické 

parametry. 

Vodní objem Vnější průměr Pracovní tlak

[ l ] [ mm ] [ bar ]

0,8 - 1,8 83 200

2,0 – 4,75 100 200-300

2,5 – 5,0 115 200

4,0 – 15,0 140 200-300

6,0 – 16,0 160 230-300

8,0 – 23,0 171 200-232

8,0 – 35,0 178 230-300

10,0 – 40,0 204 230

20,0 – 50,0 229 230

33,0 – 80,0 267 230
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Tab. 3 Láhve pro hasící techniku [20] 

 

Potravinářství 

Využití pro sycení a čepování nápojů, dále jako zařízení pro skladování potravin 

v ochranné atmosféře, balení potravin. Vodní objem těchto láhví se pohybuje v rozmezí      

2 – 55 litrů a pracovní tlak je v rozmezí 200 -300 barů. Technické parametry jsou   

v tabulce č.4. 

Tab. 4 Láhve pro potravinářství [20] 

 

 

Láhve na stlačený zemní plyn (CNG) 

Tyto láhve se využívají především u automobilu, autobusu pro konverzi pohonu z ropných 

produktů na zemní plyn plnící stanice pro automobily.   

Vodní objem Vnější průměr Pracovní tlak

[l] [mm] [bar]

 2,0 – 4,75 100 200

2,5 – 5,0 115 200

4,0 – 15,0 140 200-300

6,0 – 16,0 160 200-300

8,0 – 23,0 171 200

8,0 – 35,0 178 200-300

10,0 – 40,0 204 200-300

15,0 – 55,0 229 200-300
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2.1.4 Technologie výroby 

V dnešní době společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. disponuje dvěma moderními 

výrobními technologiemi (výroba lahví z trubek a zpětným protlačováním), pro které byly 

vybudovány výrobní linky s velkým podílem automatizace a robotizace. 

Výrobní linky se liší technologiemi výroby, které jsou dány vstupním materiálem, kterým 

jsou trubky nebo sochory. Jedno, ale mají společné a to, že produkují výrobky o stejně 

vysoké kvalitě. Je to dáno tím, že kompletní výrobní procesy jsou řízeny společností 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. a probíhají ve vlastních výrobních halách pod dohledem 

kvalifikovaného personálu s dlouholetými zkušenostmi. 

Všechny výrobní linky jsou stále postupně modernizovány nejen neustálým zvyšováním 

automatizace a robotizace, ale i zařízením, které lépe působí na ochranu životního prostředí 

a bezpečnosti práce. 

Fakta, uvedená výše, umožňují společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. nabídnout 

svým zákazníkům tlakové láhve a nádoby špičkové světové úrovně za přijatelnou cenu. 

Díky výrobním technologiím můžeme nabídnout tlakové nádoby standardního provedení, 

ale také i výrobky, které přesně vyhovují požadavkům zákazníka [21]. 

Výroba ocelových tlakových láhví protlačováním 

Výroba těchto láhví se uskutečňuje metodou zpětného protlačování a protahování za tepla. 

U této výroby se jako vstupní materiál používá válcovaný sochor. 

Jedná se o velmi dobrou technologii výroby zajišťující produkci vysoce jakostních 

tlakových láhví o nízké hmotnosti. 

Speciální technologie rotačního tváření se používá pro uzavření polotovaru a tvorbu hrdla. 

Tato technologie byla vyvinuta společností VÍTKOVICE. 

Po tváření za tepla a tepelném zpracování na jakost s automatickou kontrolou tvrdosti, 

následuje strojírenské zpracování a zkoušení. Pro lepší představivost se na kompletní 

výrobní proces můžete podívat v příloze jedna [21]. 

Výroba ocelových bezešvých tlakových lahví z trubek 

Patří mezi propracované technologie výroby láhví z bezešvých trubek. Pro uzavření 

trubkového konce, nebo-li dna, je používána tradiční metoda rotačního kování s přídavným 

ohřevem v průběhu uzavírání. Pro uzavírání druhého konce, nebo-li hrdla, je používána 
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speciální technologie rotačního kování, kterou vyvinula společnost VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s.. Při výrobě ocelových láhví do průměru 140 mm je pro uzavírání 

trubkového konce (dna) používáno nové moderní zcela automatizované pracoviště.              

Po tváření za tepla a tepelném zpracování na jakost s automatickou kontrolou tvrdosti 

následuje strojírenské zpracování a zkoušení. K lepší představě této výrobní technologie 

jsem do přílohy 2 dala schéma této technologie [21]. 

Tyto technologie používají i společnosti CIDEGAS a VÍTKOVICE MILMET, proto se       

v následujících kapitolách už nebudu zmiňovat o výrobní technologii. 

2.2   CIDEGAS SA 

Společnost CIDEGAS SA má sídlo v Argentině. CIDEGAS SA se hlavně zabývá výrobou 

trubek a ocelových bezešvých láhví pro CNG. Společnost je výrobně zcela samostatná        

a nezávislá na kooperacích. Její technologie výroby láhví na CNG je zcela konkurenčně 

schopná. Má stabilní portfolio zákazníků v latinské Americe. Realizuje prodej na trzích 

Argentiny, Kolumbie, Peru, Venezuely a Brazílie. Snaží se systematicky navýšit prodej 

[13]. 

2.2.1 Historie 

Společnost byla založena v roce 2000. Díky dvacetiletým zkušenostem v podnikání svých 

akcionářů, společnost začala rychle vyrábět CNG láhve, které vstupují na hlavní zahraniční 

trhy. 

V roce 2005 zpoždění investic CIDEGAS SA zapříčinilo prodej akcií této společnosti 

skupině tvořené argentinskou a evropskou společností s vynikající znalostí výroby              

a prodeje ocelových láhví po celém světě. 

Cidegas přesunula své původní zařízení z jižní části Buenos Aires do metropolitního 

regionu Olavarria, kde firma integrovala celý výrobní proces, který do konce roku 2010 

dosáhl 15000 lahví za měsíc [13]. 

2.2.2 Pokrytí trhu  

Společnost Cidegas SA realizuje prodeje na trzích Argentiny, Kolumbie, Peru, Venezuely 

a Brazílie. Společnost se snaží zvyšovat podíl exportu v latinské Americe, snaží se 

vstupovat na další trhy hlavně Malajsie, Bangladesh, Thajsko, Singapur [12]. 
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2.2.3 Sortiment 

Bezešvé ocelové láhve společnost vyrábí o průměrech 198mm až do 406mm a s pracovním 

tlakem od 200 až do 300 barů. Společnost se hlavně zaměřuje na CNG tlakové láhve       

pro automobily [14]. 

2.3 VÍTKOVICE MILMET SA 

Jedná se o polskou společnost, jejichž obchodní jméno je VÍTKOVICE MILMET SA. Tato 

společnost se zaměřuje hlavně na sériovou výrobu ocelových láhví. V Polsku je jedinou 

společností, která se zabývá výrobou ocelových láhví [22]. 

2.3.1 Historie  

Název společnosti MILMET je vázán s více než 125 - letou tradici firmy, která byla 

zahájena v roce 1882 v osadě nedaleko Milowice Sosnowiec. První výrobní oddělení 

společnosti byla malá válcovna. Výrobní sortiment závodu se neustále prodlužuje,            

ale společnost stále vyrábí více či méně komplexních kovových zboží. V roce 1925, 

MILMET zahájila výrobu ocelových láhví na technické plyny (společnost se v té době 

jmenovala Milowice Ocelárna) a tento typ produkce otevřel novou kapitolu v historii 

společnosti. Až do dnešní doby byl MILMET jediným výrobcem tohoto sortimentu zboží 

v Polsku. 

V roce 1966 na základě důsledně realizované strategie, zahájena výroba: mosazných 

ventilů pro ocelové láhve a výroba svařovaných láhví. V letech 1992 se ze státního 

podniku stává akciová společnost. V roce 2000, správní rada MILMETU dokončila projekt 

fúze s Czech Holdingem Lahvárna Ostrava a.s.  

Společnost Vítkovice a.s. v roce 2006 odkupuje 100% podíl akcií společnosti MILMET.    

A následující rok je společnost přejmenována na VÍTKOVICE MILMET SA. 

2012 dochází k otevření inovační technologie výrobní linky vysokotlakých láhví pro 

přepravu a skladování technických plynů, vodíku a biopaliva [22]. 

2.3.2 Pokrytí trhu 

Společnost VÍTKOVICE MILMET své výrobky exportuje hlavně po evropském trhu. 

Další odběratele má v Argentině, Kolumbii, Egyptu, Kazachstánu a Pakistanu, viz     

obrázek 2. 
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Obr.  2 Pokrytí trhu [12] 

2.3.3 Sortiment 

Hlavním sortiment společnosti jsou láhve na technické plyny a svařované láhve. 

Svařované láhve se dělí na: 

- Láhve LPG na turistiku  

Tento typ láhví se vyrábí v rozmezí od 0,5 kg do 8 kg a existuje velké množství druhů        

a rozměrů k různým způsobům využití, např.: napájení plynových lamp a kuchyňských 

sporáků, pro práci pokrývačů, zlatníků atd. 

- Láhve LPG pro průmysl 

Tyto láhve o kapacitě plynu od 17 do 47 kg. Zaručují vysokou mobilitu a dlouhou dobu 

využitelnosti díky vysoké zásobě plynu. Využívají se při opravách poškozených vozovek 

- Láhve LPG pro domácí použití 

Jedná se především o 11 kg láhve, užívané v domácnosti k napájení různých zařízení 

určených k ohřevu jako jsou vařiče, ohřívače.. 

Láhve na technické plyny se vyrábějí v různých variantách podle přání zákazníka. Jsou 

ideální pro všechny možné plyny používané v průmyslu, medicíně nebo ve sportu [22]. 
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3 Logistika 

Slovo logistika je odvozeno od řeckého základu logistikon nebo logos. Pojmem logistikon 

je označován důmysl, rozum, pojem logos pak označuje řeč, slovo, myšlenku nebo větu 

[6]. 

Logistika je poměrně mladá vědní disciplína. První logistické myšlenky a koncepty se 

datují od padesátých let minulého století, ale její kořeny sahají až do 9.  století, kdy se její 

prvky objevují v armádě, kde se používala ke správnému odhadnutí situace pro útočení, 

zásobování armády jídlem a volbou taktiky. 

Významným mezníkem logistiky byla druhá světová válka, kdy se logistice začala věnovat 

velká pozornost hlavně v USA. Praktiky používané ve vojenství našly uplatnění                   

i v podnikové logistice, zde se jednalo o určení optimálního množství produkce, rozmístění 

skladu či problémy spojené s dopravou a další. Využití logistiky v hospodářské sféře bylo 

velké. Hlavně bylo nutné řešit stále složitější výrobní a distribuční procesy. Také vznikala 

potřeba zajištění návaznosti jednotlivých dílčích procesů způsobem, kterým by efektivně 

využil všechny kapacity. Rostly také nároky na dopravu a optimalizaci zásobování,         

což mohlo snížit prostředky vázané v zásobách. 

V dnešní době je logistice věnována velká pozornost. Tento fakt je důsledkem liberalizace 

světového obchodu, exploze informační technologie, globalizace světového trhu,          

který vede ke vzniku podniků operujících na celosvětové bázi a taky důsledek orientace 

podniků na oblast kvality a spokojenosti zákazníků [1]. 

3.1 Definice logistiky 

Logistiku můžeme definovat a chápat několika způsoby. Stejně jak se mohou lišit obory     

a prostředí, ve kterých se logistika nachází, existují i odlišné pohledy na definici logistiky. 

Obecně platí, že úkolem logistiky je dodávat výrobky a zboží v požadovaném množství      

a kvalitě na požadované místo, v požadovaném čase. 

Je mnoho definic od různých autorů, které specifikuji pojem logistika, a proto logistika 

může být definována jako [8]: 

 souhrn všech technických a organizačních činností, pomocí nichž se plánují 

operace související s materiálovým tokem. Zahrnuje nejen tok materiálu, ale i tok 

informací mezi všemi objekty a časově překlenuje nejrůznější procesy v průmyslu   

i v obchodě. (Kirsch, 1971) 
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 soubor všech činností, sloužících k poskytování potřebného množství prostředků 

s nejmenšími náklady tam a tehdy, kde a kdy je po nich poptávka. Zabývá se všemi 

operacemi určujícími pohyb zboží (alokace výroby a skladů, zásob, řízení pohybu 

zboží ve výrobě balení, skladování, dodávání odběratelům).(International Institute 

for Applied Systém Analysis, 1986) 

 organizaci, plánování, řízení a uskutečňování toku zboží počítaje vývojem              

a nákupem a konče výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka tak, 

aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech                       

a minimálních kapitálových výdajích. (European Logistics Association, 1991) 

 proces strategického řízení přepravy a skladování materiálů, dokončených               

a nedokončených zásob napříč společnosti a jejími tržními kanály a to způsobem, 

jenž skrze nákladově – efektivní vyřizování objednávek maximalizuje současnou        

i budoucí výnosnost [5]. 

Existují další definice logistiky, které se od sebe odlišují. Tyto definice nám říkají, že se 

logistika nezabývá jen materiálovým tokem, ale i informačním tokem, jejich řízením           

a koordinací. Nejdůležitějším faktorem je spokojenost zákazníků. Hlavně v novějších 

definicích se zdůrazňuje pružnost logistiky. Podstatou je dosáhnout optimálních ne však 

jednostranně minimálních nákladů na tuto činnost. Proto se hledá optimum, které znamená 

určitý kompromis mezi určitým stupněm spokojenosti zákazníka a mezi logistickými 

náklady podniku.  

3.2 Cíle logistiky 

Stanovení logistických cílů podniku je prvním krokem v procesu logistického řízení. Firma 

si musí stanovit takové cíle, které jsou dosažitelné a vycházejí ze samotných podnikových 

cílů. Samotné stanovení cílů předurčuje strategický směr, kterým se chce firma vydat. 

Veškeré činnosti firmy by měly být ve vzájemném souladu a to tak, aby nedocházelo 

k rozporu a zbytečným finančním výdajům [1]. 

Cíle můžeme členit na prioritní (vnitřní a vnější) nebo na sekundární (ekonomickou           

a výkonnou) [9]. 

Vnější logistické cíle se zaměřují na plnění přání zákazníků a požadavků trhu. Jejich 

hlavním smyslem je, udržet nebo zvýšit objem prodeje a podílu na trhu. Jedná se hlavně     
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o krátké dodací lhůty, vysokou úplnost a spolehlivost dodávek a také o dostatečnou 

pružnost podniku [2]. 

Vnitřní logistické cíle se orientují na dvě základní oblasti. První oblasti je snižování 

nákladů na dopravu, manipulaci a skladování, výrobu, zásoby a řízení. Druhá oblast 

představuje snižování objemu kapitálu vázaného v zásobách a v technických prostředcích 

logistického systému. 

Důležitým požadavkem ekonomického cíle je splnění předpokladů, které byly stanoveny 

ve výkonové složce a to takovým způsobem, kdy náklady budou přiměřené a zároveň 

nenastane ohrožení likvidity podniku [1]. 

3.3 Logistické systémy 

Logistika je systémově orientovaná disciplína. Jednotlivé články systému nelze zkoumat 

samostatně. Články jsou na sobě závislé, navazující, tvoří zpětnou vazbu a jeden celek [3]. 

Logistika očekává systémové myšlení a systémový přístup. Proto logistický přístup sleduje 

celkové řešení problému. Analyzuje hospodárnost celkového průběhu materiálového           

a zbožního pohybu. Smyslem logistiky je dosáhnout konečného spolupůsobícího efektu 

[10]. Logistický systém můžeme brát za multisystém, neboť obsahuje více podsystémů. 

Logistický multisystém vymezujeme takto [10]: 

 systém technicko-technologický, 

 systém řízení, 

 systém informační, 

 systém komunikační. 

Systém technicko-technologický je jako dynamický systém, umožňující přemisťovat osoby 

a věci. Technicko-technologické prvky jsou většinou technické prostředky a zařízení, 

budovy, dopravní komunikace, plochy a s nimi spojená lidská obsluha. 

U systému řízení se jedná o účelné působení vedoucího systému na systém technicko-

technologického k vyvolání takového stavu, který povede k dosažení konečného efektu 

s minimální potřebou času a s co nejvyšší možnou hospodárností. Domníváme se, že jde     

o cyklický proces prognózování, plánování, organizování a operativního řízení 

s maximálním uplatněním principu samoregulace. 
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Informační systém pořizuje, zpracovává, přenáší a uchovává informace pro potřeby 

systému řízení. Jeho prvky tvoří pomocné a technické prostředky, zařízení a lidé sloužící 

uvedenému účelu. Jeho vazby tvoří informační toky zprostředkované nosiči informací.   

Od tohoto systému se očekává, že informace bude poskytovat na potřebném místě, 

v požadovaném čase, v odpovídajícím rozsahu a ve vhodné podobě. 

Komunikační systém je soustavou technických prostředků a zařízení přenosové, 

organizační, automatizační a výpočetní techniky a lidí, sloužících potřebám informačního 

systému [8]. 

Logistický multisystém chápeme jako dynamický systém, pro který jsou důležité tyto 

vlastnosti [4]: 

 Učící se: Na základě, vytvořených zpětných vazeb a rozboru svých dosavadních 

akcí koriguje své chování tak, aby bylo efektivnější ve smyslu cíle multisystému. 

 Samo organizující se: Vybavený schopností měnit svou strukturu tak,                   

aby umožňovala efektivnější chování a vyšší kvality systému, to je například 

stabilita, adaptabilita, homogenita, odolnost, spolehlivost. 

 Samo opravující se: Je schopný nahradit své už nevyhovující prvky a vazby 

rezervními, nebo z hmoty a energie svého okolí reprodukovanými novými prvky. 

 Otevřený: Systém má vstupy tak i výstupy, vnější vazby, což znamená, že systém 

má definované podstatné okolí. Většinou se označuje za stochastický otevřený 

systém s cílovým chováním ekonomického typu. Logistický multisystém je 

vnějšími vazbami spojen se svým podstatným okolím. 

Zákazníky, jejichž určité potřeby logistický multisystém uspokojuje, považujeme za prvky, 

nebo systémy tohoto podstatného okolí. Od nich přijímá systém podněty, které 

transformuje v reakce, v nichž za kritérium výkonnosti systému je považována doba reakce 

a hospodárnost transformace. 

V procesu formování logistického multisystému je obzvlášť významným problémem 

dosažení snášenlivosti informačních a komunikačních systémů, čímž rozumíme schopnost 

informačních a komunikačních systémů využívat výstupů z jednoho systému přímo       

jako vstupů do systému druhého. Ve výrobním podniku se to týká obzvlášť informačních 

systémů nákupu, výroby a prodeje, dále informačních systémů dodavatelů, zákazníků         
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a přepravců. Datové splynutí je spolu s kompatibilitou hardware nutnou podmínkou 

k realizaci konceptu Computer Integrated Logistics [4]. 

Vnějším cílem systému je dosažení žádoucího stavu podstatného okolí systému v určitém 

časovém intervalu, na jehož počátku je definován zmíněný žádoucí stav podstatného okolí 

systému. 

Vnitřním cílem systému je dosažení optimální struktury systému, zaručující plnění 

požadovaných funkcí systému, spolehlivost a stabilitu takových stavů, chování a vytváření 

takových výstupů systému, které povedou k dosažení požadovaných cílů. 

Adaptabilita je vlastnost systému, která umožňuje reagovat na změny stavu okolí systému 

a na změny stavu samotného systému způsobem, který zajistí zachování identity systému. 

Můžeme říct, že logistika se zabývá rozsáhlou třídou systémů a adaptivním vztahem vůči 

jejich podstatnému okolí. Pro tyto systémy je charakteristická orientovanost na konečný 

spolupůsobící efekt, jehož se dosahuje důslednou koordinací a synchronizací strukturní       

a procesní stránky systému [4]. 

3.4 Metody logistiky 

Základní metodou je systémové myšlení, tedy systémový přístup k řešení problému.     

Tento přístup můžeme charakterizovat jako přístup, který dává nejvyšší prioritu celostnímu 

chápání a řešení problému při trvalém sledování cíle systému jako celku. 

Postup hledání řešení podle tohoto přístupu spočívá v nalezení takové změny systému, 

která povede k takové změně provozních charakteristik systému, která umožní lépe        

než doposud dosahovat cíle systému při jeho působení na své podstatné okolí. Můžeme 

uvažovat o třech možných změnách systému [4]: 

1. Změna jednoho, nebo více prvků systému. 

2. Změna jedné, nebo více vazeb mezi prvky systému. 

3. Současná změna některých prvků a některých vazeb mezi prvky systému. 

Další metodou je analýza stávajícího materiálového toku. Cílem této analýzy je zmapování 

toku materiálu v prostoru a čase ve zkoumaném logistickém systému s vyčíslením celkové 

hodnoty přepravního výkonu v systému za zvolené časové období. Postup zpracování této 

analýzy můžeme provést následně [4]: 
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a) Zvolíme vhodně přepravní jednotku, jako základní kvantum materiálu, který je 

objektem přepravy mezi prvky logistického systému. 

b) Vyčíslíme intenzitu materiálového toku mezi jednotlivými prvky logistického 

systému, to je množství přepravních jednotek za zvolené časové období. 

c) Z výchozí topologie systému zjistíme vzdálenosti mezi prvky logistického systému 

po možných přepravních dráhách. 

d) Součinem příslušné intenzity materiálového toku a příslušné vzdálenosti získáme 

hodnotu přepravního výkonu mezi dvojicemi prvků logistického systému. 

e) Součtem přepravních výkonu mezi veškerými dvojicemi prvků ve zkoumaném 

logistickém systému získáme hodnotu celkového přepravního výkonu za zvolené 

sledované časové období ve zkoumaném logistickém systému. 

Snížení celkové hodnoty přepravního výkonu v logistickém systému. Předpokladem 

k úspěšnému snížení se provede analýza současného materiálového toku. Velikosti intenzit 

materiálového toku mezi prvky logistického systému jsou jedním z výsledků analýzy 

materiálového toku. Tyto intenzity materiálového toku je vhodné vizualizovat. Je vhodné 

k tomu použít metodu zobrazení pomocí Sankeyova diagramu, který se zakreslí do výkresu 

prostorového uspořádání logistického systému. Předpokládáme, že samotná hodnota 

intenzit materiálového toku zůstává nezměněná. Po zvážení výchozího stavu je možné 

učinit návrh změny topologie zkoumaného systému. Můžeme změnit prostorové 

uspořádání prvků zkoumaného systému. Tím dojde ke změně vzdálenosti mezi prvky 

systému a to bude mít za následek při nezměněné intenzitě materiálových toků, pokles 

hodnoty celkového přepravního výkonu v systému [4]. 

Časová analýza prostoru analyzuje jednotlivé dílčí procesy a činnosti, které tvoří 

zkoumaný proces z hlediska množství času, který se spotřebuje na realizaci dílčích procesů 

a činností. Na základě zjištěných skutečností je možné navrhnout takové změny  

3.5 Vymezení pojmu logistický řetězec 

O logistickém řetězci můžeme říct, že se jedná o určitý souhrn organizačních jednotek, 

agentur či institucí uvnitř nebo vně daného podniku, které vykonávají funkce podporující 

marketing daného produktu. Tyto funkce jsou obsaženy v činnostech, jako je nákup, 

prodej, skladování, přeprava, financování, přebírání tržního rizika a poskytování 

marketingových informací [1]. 
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Obecně můžeme říct, že logistický řetězec je považován za posloupnost projevených 

aktivit, které vytvářejí konečný synergický efekt [5]. 

Uspořádání každého logistického řetězce určují logistické činnosti, které jednotlivé články 

vykonávají. Některé články tohoto řetězce vykonávají jen jednu funkci, příkladem nám 

může být dopravce, který má za úkol jen přepravu zboží. Dále v logistickém řetězci 

objevují články, které dělají více než jen jednu funkci, a tady můžeme uvést za příklad 

nezávislé poskytovatelé logistických služeb nebo velkoobchodní firmy. 

Uspořádání daného řetězce velmi ovlivňuje míru kontroly nad jednotlivými články řetězce 

a výkonnosti jednotlivých funkcí, například rychlost dodávky zboží odběrateli nebo 

rychlost komunikace mezi jednotlivými články řetězce [1]. 

Důležitým krokem v logistickém řetězci je volba strategie. Firma může vybrat z přímého 

nebo nepřímého logistického řetězce, kdy každý z nich přináší uživateli výhody i různé 

formy úskalí. 

U přímého typu řetězce má firma nejvyšší kontrolu nad jeho výkonností, ovšem náklady   

na distribuci jsou v tomto případě mnohem vyšší než u nepřímého řetězce. Pokud ovšem 

firma chce využít této strategie, musí realizovat velké objemy prodeje nebo musí podnik 

zaujímat pozici s vysokou koncentrací na trhu. 

U nepřímého řetězce firma přenáší část nákladů a také riziko na externí instituce. 

Například dopravci, veřejná skladiště mohou být účastníky v nepřímém řetězci. Využití 

těchto institucí sice dochází k diverzifikaci rizika, ale také má za následek menší tržby    

pro danou firmu [11]. 

3.5.1 Podstata logického řetězce 

Jsou tři podstatné vlastnosti, které jsou z pohledu podniku nutné pro utváření efektivních 

logistických řetězců [4]: 

 Transparentnost (označovaná také jako průhlednost) podél celé délky řetězce,         

to jsou odbytové a dodávkové situace: ta má největší význam prakticky                

pro všechny podniky tvořící články řetězce. Ty očekávají rozlišenější, přesnější       

a aktuálnější informace o stavu surovin, materiálů, dílů a hotových výrobků. 

 Konektivita neboli propojitelnost článků do integrovaného řetězce. Tím se rozumí 

schopnost vyměňovat, interpretovat a používat závažné informace s přesahem 

úseků a funkcí. Rozsáhle automatizované řízení informací přes hranice organizací   
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a systémů s podstatně nižší potřebou ručního zpracování je předpokladem             

pro hladkou integraci a vzájemné spojování rostoucího počtu procesů                     

do dodavatelského řetězce. 

 Agilnost partnerů usilujících o rychlé a cílevědomé dosažení praktických změn      

na základě získaných informací. Aktuální a rozlišené údaje jsou pro firmu málo 

užitečné, jestliže neumožňují patřičně pružnou odezvu existující opatřovací, 

výrobní a prodejní struktury. Proto požadavek agilnosti s sebou nevyhnutelně nese   

i přizpůsobení či flexibilitu podnikových procesů. 

Podstatným zdrojem nejistoty pro logistické řetězce je stále větší nutnost flexibility            

či mobility. Dopravní proudy mobilitu stále více omezují. Na mnoha komunikacích jsou 

často neprůjezdnosti. Podobná je situace u stacionárních zařízení například v letecké 

nákladní dopravě. 

Logistické řetězce v sobě obsahují logistická centra, zásobování, distribuci hotových 

výrobků. Logistická centra jsou provozována poskytovateli služeb. 

Logistické řetězce tvoří vlastně jednoduché sítě Supply Chain Management. Celá síť       

pak má celou řadu různých logistických řetězců a jejich částí například řetězce dodavatelů, 

distributorů. 

3.5.2 Účastníci logistického řetězce 

V rámci řízení logistického řetězce můžeme vymezit následující účastníky [11]: 

1. Provozovatelé řetězce neboli klíčový hráči integrují logistické procesy 

zúčastněných partnérů. Mezi tyto provozovatele patří především střední a velké 

firmy. Většinou se jedná o obchodování typu Business-to-Business. 

2. Hlavní partneři označování také za hlavní hráče. Představují takové firmy, 

respektive provozy, které realizují dílčí logistické procesy. Mezi tyto hráče se řadí 

dodavatelé, dopravci, zpracovatelé a poskytovatelé logistických služeb. 

3. Koneční zákazníci jsou poslední účastníci, kteří představují konečné příjemce 

logistického produktu. Se změnou trendů na trzích se aktivně zapojují do návrhů 

logistických řetězců a mohou také vybírat i samotné dodavatele požadovaných 

výrobků. 

4. Prostředníci jsou zvláštními účastníky logistického řetězce. Tito spoluúčastníci 

logistického řetězce vystupují mezi hlavními partnery a konečnými zákazníky         
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a snaží se vytvořit spokojenost na obou stranách a daný obchod co nejvíce 

zefektivnit [1]. 

3.5.3 Typy logistických řetězců 

V knihách se nejčastěji setkáváme s typologií řetězců na tradiční řetězce s přetržitými toky, 

řetězec s kontinuálním tokem a logistický řetězec se synchronním tokem [11]. 

1. Tradiční logistický řetězec s přetržitými toky. 

Jedná se logistický řetězec, který je založen na předpovědi prodeje a následného uzavírání 

kontraktů s dodavateli a to na základě hodnocení současných prodejů. V mnoha případech 

se jedná o velké dodávky a to z toho důvodu, aby se mohlo využít množstevních slev          

a úspor při přepravě velkokapacitními dopravními prostředky. 

Důležitou roli zde hraje centrální sklad, který se snaží plnit vysokou flexibilitu                  

při uspokojování požadavků zákazníků. 

Toky materiálu fungují tak, že dodavatel odesílá dávku v čase s množstvím vyhovujícím 

jeho potřebám. Je nutné si u tohoto typu také uvědomit, že činnosti jednotlivých článků 

nejsou navzájem sladěny a také toky informací jsou před každým předáním dalšímu článku 

logistického řetězce vždy přerušovaný. Kvůli tomuto důvodu vznikají nadměrné zásoby      

a dochází k již zmíněnému přerušování toku prakticky ve všech článcích řetězce.          

Skoro 95% času je promarněno neúčelným skladováním a prostoji a to nejen 

technologickými, ale také prostoji v případě čekání na informace [11]. 

2. Logistický řetězec s kontinuálními toky. 

Umožňuje určité zpružnění výroby i distribuce. Oproti minulému typu je zde používán 

způsob dodání materiálu na základě potřeb příjemce. Hlavním rozdílem mezi těmito 

přístupy je neexistence skladu surovin, proto je možné zavedení metody Just-in-time. 

Jednotlivé články řetězce si navzájem plynule předávají menší dávky dodávek. Sklad 

hotových výrobků je omezen pouze na vyrovnávací sklad a rozhodujícím článkem 

z hlediska pružnosti dodávek je výroba. Jelikož všechny objednávky směřují přímo           

do výroby, jsou reakce na průběžné změny poptávky pružnější [11]. 

3. Logistický řetězec se synchronním tokem. 

Tento typ řetězce je složen pouze z výroby, kompletací, konsolidací, zákazníků                   

a dodavatelů. Tok materiálu je v tomto řetězci zcela plynulý a vyvážený.  Plynulost se 
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projevuje tak, že na cestě mezi jednotlivými články řetězce se pohybuje pouze takové 

množství, které je v tu dobu požadováno a využito. Systém tohoto řetězce má, ale vysoké 

informační požadavky. Řídící článek celého řetězce požaduje veškeré informace               

od ostatních článků v řetězci a to v reálném čase. Hlavní je také odhad všech možných 

situací a vliv jednotlivých rozhodnutí na efektivnost celého logistického řetězce. 

3.6  Distribuční řetězce 

Rozumíme část logistického řetězce začínajícího odbytovým skladem výrobce,               

dále pokračujícího přes několik mezičlánků až ke konečnému spotřebiteli. Tento řetězec 

tak plní funkce logistické i marketingové. Cílem tohoto řetězce je vytvoření 

marketingových a distribučních logistických kanálů, které jsou schopny zabezpečit rychlou 

průchodnost pro zboží a výrobky, maximální informovanost všech článků řetězce,          

tedy i spotřebitele, se současně minimálními náklady [10]. 

3.6.1 Typy distribučního řetězce 

Distribuční řetězce se od sebe navzájem liší svou délkou a šířkou. Délka nám říká,      

kolika úrovněmi musí výrobek projít od výrobce ke spotřebiteli. Pomoci počtu stupňů 

rozlišujeme přímou a zprostředkovanou neboli nepřímou distribuci. Šířka znamená počet 

prvků na určitém stupni řetězce. 

Přesná délka a šířka řetězce se stanoví na základě výhodnosti. Zprostředkovatelé se            

do řetězce zařazují, když přímým odbytem výrobce získá nižší finanční efekt,                  

než při využití služeb zprostředkovatele. 

Každý výrobek má své specifické vlastnosti, nemůžeme tedy všechny výrobky distribuovat 

stejným způsobem. Stejným systémem nejsou distribuovány ani skupiny výrobků 

s identickými nebo velmi podobnými vlastnostmi, záleží jen na podnikatelském subjektu, 

jakou cestu zvolí, Přesto jednotlivé způsoby mají společné rysy [10]: 

 splňují požadavek maximální průchodnosti výrobků, to je s danou úrovní 

technologií umožňovat tok co největšího objemu výrobků, 

 musí respektovat technologická omezení jednotlivých složek logistického 

řetězce. 
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Přímé dodávky 

Výrobky jsou dodávány výrobcem ze svého odbytového, popřípadě z několika málo 

regionálních skladů přímo spotřebiteli, a to na vlastní náklady. Jedná se o dodávky velkých 

investičních celků, u kterých by průchod distribučním řetězcem nepřinesl žádný efekt. 

Někdy se jedná také o malovýrobce působící na lokálních trzích. Využívá se rychlých 

forem dopravy za podpory výpočetní techniky. Objem takto distribuovaných výrobků je 

ale zanedbatelný (6%). 

Postupná distribuce 

Tato distribuce se využívá všude tam, kde je třeba výrobek takzvaně transformovat. Jedná 

se o přizpůsobování nabídky, která odpovídá aktuálním potřebám zákazníků 

shromažďováním různého zboží od více výrobců ve skladech a výhodou kompletace 

sortimentu a dělení přepravního balení na menší. Příkladem jsou velkosklady potravin. 

Jednotlivé mezičlánky na sebe přebírají distribuční náklady a riziko. [10] 

Přímé dodávky do maloobchodu 

Tento typ distribuce, kdy výrobce dodává zboží do maloobchodu, může mít několik forem 

[8]: 

 klasickou, kdy výrobce rozváží zboží podle objednávek na základě rozvozního 

plánu přímo jednotlivým prodejnám, 

 cross-docking tento typ se uplatňuje hlavně vysoce výkonnými maloobchody          

u výrobků s velkým objemem toku. Dodávky od všech dodavatelů přicházejí         

do distribučního centra ve sjednanou dobu, zpravidla večer, přes noc jsou 

roztřízeny a zkompletovány a ráno se rozvážejí. Činnosti jsou organizovány tak, 

aby průtok zboží centrem byl co nejrychlejší. K tomu se účinně optimalizují 

rozvozní trasy a minimalizuje rozsah vozového parku, 

 dodavatelské péče vznikají na základě dohody mezi dodavatelem a prodejnou, 

dodavatel instaluje v obchodě prodejní zařízení a sám se stará o doplňování zboží. 

logistického systému, které způsobí zkrácení času trvání zkoumaného procesu [4]. 
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4 Rozbor současného stavu provázanosti činností spolupracujících 

dceřiných společností 

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS prošla v posledních deseti letech několika 

výraznými etapami, které měly vliv jak na výrobní kapacitu a objem výroby hlavního 

produktu (ocelových láhví), tak na veškeré další činnosti s tímto spojené a jako jedním        

z hlavních sekundárních projevů se jeví logistika nákupů vstupních materiálů. 

Ve výše popsané kapitole 2.2.1 a kapitole 2.3.1 došlo k nákupu konkurenční společnosti 

MILMET (Polsko), a společnosti CIDEGAS (Argentina) a následně k výstavbě nového 

provozu v Polsku. V mezidobí dále probíhaly některé modernizace s následným 

navyšováním kapacit. 

Všechny výše popsané skutečnosti znamenaly, že koncern (holding) Vítkovice a konkrétně 

jeho segment výroby ocelových láhví a nádrží v současné době nakupuje částečně 

koordinovaně, částečně individuálně řadu komodit a tyto nákupní činnosti nejsou zcela 

provázané ať už z jakýchkoliv důvodů a příčin. 

Diplomová práce se zaměří na součinnost a koordinaci v nákupu základních vstupních 

surovin pro ocelové láhve, jejímž cílem je prokázat, odhalit a pojmenovat charakteristiky, 

které by mohla společnost VÍTKOVICE využít při plánování nákupu vstupních surovin 

pro výrobu ocelových tlakových nádob. 

4.1 Popis současného stavu 

Jak již bylo uvedeno, v kapitole 2.1.4 s popisem výroby, společnost aplikuje technologii 

výroby svých produktů dvěma způsoby a to z bezešvých ocelových trubek a další metodou, 

protlačováním. V návaznosti na tyto technologie v současné době společnost nakupuje pro 

výrobu svého hlavního produktu „Vysokotlakých ocelových nádob“ vstupní materiály ve 

dvou základních formách [12]: 

- ocelové, bezešvé za studena tažené trubky 

- ocelové sochory kované, nebo zhotovené kontinuálním litím 

Níže je uveden přehled vstupních materiálů nakupovaných společnostmi: 

- VÍTKOVICE CYLINDERS 

- VÍTKOVICE MILMET 

- CIDEGAS 
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V tabulce 5 jsou uvedeny všechny nakupované typy sochoru a v následující tabulce 6 jsou 

pak uvedeny nakupované typy trubek. 

Tab. 5 Typy nakupovaných sochorů [12] 

 

Tab. 6 Typy nakupovaných trubek [12] 
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4.2 Analýza současné logistiky: 

Společnost historicky začala nakupovat samostatně od roku 1991, kdy se osamostatnila,      

a od této doby se orientovala na následující dodavatele vstupních materiálů. 

TRUBKY 

- Vallourec Mannesman 

Společnost se nachází ve Francii, patří mezi světové lídry specifických trubek,             

které výhradně slouží pro trhy zabývající se energií jako je například ropa a zemní plyn. 

Jeho odborné znalosti se vztahují i na sektor průmyslu. Společnost nabízí široký sortiment 

trubek využívané v rafinérii, pro strojírenství, jako je například hydraulický válec                

a obráběcí stroje, pro automobilový průmysl a pro různé průmyslové odvětví [19]. 

- Železárny Podbrezová a.s. 

Společnost je integrovaným výrobcem oceli a ocelových bezešvých trubek se sídlem         

na středním Slovensku v obci Podbrezová. Její roční výroba je 160000 tun ocelových 

bezešvých trubek, čímž se řadí k předním výrobcům ocelových trubek v Evropě [23]. 

- ArcelorMittal Ostrava, Tubular Products Division 

Společnost je největším výrobcem trubek v České republice. Její výrobní program se 

skládá z bezešvých trubek, válcovaných na dvou tratích [24]. 

- TPCO China 

Patří mezi největšího výrobce trubkového zboží v Číně. Společnost se aktivně účastní 

mezinárodní soutěže. Má velmi dobré marketingové postupy a záruční servis poskytovaný 

zákazníkům. Své výrobky prodává společnost téměř do 100 zemí [18]. 

- Salzgitter 

Předmětem činností této společnosti je nákup a prodej hutnických výrobků. Společnost je 

součástí německé hutní výrobní a obchodní skupiny Salzgitter AG s mezinárodní 

působností. Její prodejní nabídka zahrnuje dodávky profilové oceli, nosníků, tenkých          

a tlustých plechů, trubek, uzavřených a otevřených profilů z běžné konstrukční oceli [17]. 
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SOCHORY 

- Moravia Steel a.s. 

Tato společnost je dceřinou společností Třineckých železáren. Společně s Moravia Steel    

a desítkami dceřiných společností se řadí k významným průmyslovým uskupením            

ve střední Evropě. Své produkty vyvážejí do více než 60 zemí všech světadílů. Mezi hlavní 

produkty patří bezešvé trubky, kolejnice a příslušenství, válcovaný drát, válcované tyče, 

tažená ocel a další [16]. 

- Huta Bankowa S.A. 

Jedná se o polskou společnost, která prodává na domácím i zahraničním trhu své výrobky   

a služby s vysokou kvalitou a šetrné k životnímu prostředí, k zajištění plné spokojenosti 

svých zákazníků. Mezi hlavní produkty společnost řadí sochory, čtvercové tyče pro výrobu 

láhví na plyny, kruhové tyče [15]. 

Vzhledem k tomu, že společnost používá moderní technologii protlačování, jsou kladeny 

na dodržení vlastností materiálu vysoké nároky, které umí splnit pouze několik 

specializovaných firem na světě, a tedy okruh možných dodavatelů není vysoký. Navíc 

ocelové láhve jsou speciální produkt, který musí splňovat vysoké bezpečnostní nároky,   

což znovu podtrhuje náročnost na vstupní materiál. 

Společnost Vítkovice Cylinders začala samostatně nakupovat vstupní materiál po založení 

s.r.o. v roce 1992. Výběr v té době byl omezený a prakticky jedinou volbou byly sochory 

vyráběné metodou kontinuálního odlévání ve Třineckých železárnách. Trubky jako vstupní 

materiál nakupovala společnost již v této době v Železárnách podbrezová a později získala 

druhého dodavatele a tímto byla společnost Vallourec z Francie. V té době si společnost 

nakupovala materiál pouze pro svou potřebu. 

V roce 2006 však došlo k odkoupení majoritního podílu polského konkurenta, společnosti 

MILMET S.A. z Polska a v roce 2008 došlo dále k odkoupení společnosti CIDEGAS, 

nacházející se v Argentině. Těmito kroky došlo k nákupu několika společností, které se 

zabývají výrobou podobného, resp. shodného sortimentu a majících již také své dodavatele 

vstupních materiálů. Logickým vyústěním ve snaze koordinovat činnosti těchto společností 

na trhu byla také snaha centralizovat nákup vstupních materiálů a od této doby byla 

učiněna řada pokusů, využít různých sekundárních efektů spojených s centralizací nákupu, 
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které však z různých důvodů nebyly realizovány zcela do důsledků, nebo se neuskutečnily 

vůbec. 

4.3 Návrhy k uskutečnění centralizovaného nákupu 

Hlavní důvody pro dosavadní ne zcela centralizovaný nákup jsou rozděleny na tři skupiny. 

První skupinou jsou technické důvody, druhou skupinou jsou důvody logistické a tou třeti 

jsou důvody finanční.  

Technické: 

- Specifické požadavky rozdílného výrobního zařízení všech tří popisovaných 

společností. I když všechny využívají shodné technologie, přece jen měly různé 

kvalitativní požadavky na vstupní materiál a to, jak pro trubky, tak pro sochory. 

Společným vývojem se rozdílnosti ve specifikacích podařilo sjednotit a dnes již je 

možné unifikovat vstupy pro všechny tři společnosti. 

- Vždy při změně dodavatele se jedná o určité riziko následných komplikací při 

zpracování nového vstupního matriálu, proto je pochopitelná určitá preference 

vyzkoušeného a tradičního dodavatele. 

- Různé kvalitativní požadavky jak zákazníků, tak vlastního systému kvality, zatímco 

např. společnost VÍTKOVICE CYLINDERS byla zaměřena více na jakost a kvalitu 

výroby, protože měla náročnější zákazníky, tak společnost MILMET kladla spíš 

důraz na výslednou cenu produktu a její zákazníci byli ochotni obětovat kvalitu       

a design výrobku na úkor co nejnižší ceny konečného výrobku. Také požadavky    

na kvalitu např. u společnosti CIDEGAS lokalizované v Jižní Americe byly jiné, 

než např. v západní části Evropy. 

Logistické 

- Všechny zmiňované společnosti řeší náklady na dopravu a další vazby                   

na dodavatele a proto měly zájem na prodlužování kontraktu se svým regionálně 

příslušným dodavatelem na úkor dovozu z jiné teritorie (země).  

- Rovněž tak možnosti úhrady nepeněžní formou jako např. vrácení šrotu, finanční 

vyrovnání případných reklamací a podobné byly důvodem k preferenci lokálního 

dodavatele. 
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Finanční 

- Společnosti mají nastaveny různé podmínky u svých „tradičních“ dodavatelů a ty 

se mohou lišit. 

- Svou roli hrají i kurzy, neboť každá společnost ve své zemi má vlastní měnu,     

která může být vázána na různé změny a výkyvy specifické pro daný region a tedy 

může se v průběhu času měnit. 

- Poskytnutí různých „dodavatelských kreditů“ a snaha tyto výhody využívat.  

- V neposlední řadě jsou také plánované obraty společností, které mohou mít vliv    

na celkový výsledek společnosti při plnění zadaných objemů a plánů. 

Všechny výše uvedené skutečnosti hrály a hrají svou roli při hledání optimálního modelu 

pro nákupy vstupů, a i když se jedná pro všechny společnosti o strategické objemy, 

přestože společnost má velmi dobře stanoveny a popsány metody a procesy nakupování, 

není možno doposud říci, že by existovala jednotná strategie nákupu. 

Pro výše uvedené a definované rozpory předkládáme návrhy jejich řešení, jejichž cílem je 

eliminovat problematické body a navrhnout postup k sjednocení požadavků na vstupy viz 

tabulka 7. 

Tab. 7 Návrh řešení pro definované rozpory  

Rozpor Návrh řešení Poznámka 

Požadavky rozdílného 

vybavení 

Unifikovat strojní zařízení Již je v běhu a velká část je 

vyřešena výstavbou nových 

linek a zařízení  

Kurzy lokálních měn Dohodnutí cen v jedné měně € Již je prakticky realizováno 

Náklady na dopravu Zpracovat systém kalkulace 

nákladů na dopravu tak, aby 

náklady byly shodné pro všechny 

dodavatele vstupu 

Např. rovnocenným dělením 

za dopravu pro kteroukoliv 

společnost 

Platební podmínky Unifikace platebních podmínek Synergický efekt navýšení 

množství pro preferovaného 

dodavatele 
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Rozpor Návrh řešení Poznámka 

Dodavatelské kredity, 

bonusy 

Unifikace kreditů a bonusů Vyžadovat tyto výhody u 

dodavatelů 

Různé kvalitní 

požadavky 

Sjednocení systému managementu 

jakosti 

Společnosti mají každá svůj 

systém, nutno unifikovat 

4.4 Porovnání sortimentu, porovnání objemů výroby 

Pro porovnání sortimentu mezi společnostmi je zpracována tabulku 8, ze které můžeme 

přesně vyčíst, co má jaká společnost za sortiment.  

Tab. 8 Porovnání sortimentu  

 

Láhve v tabulce 8 porovnáváme hlavně k vnějšímu průměru láhve, a poté ještě navíc 

k pracovnímu tlaku. Pro další práci se zaměříme už na konkrétní láhve, a to s vnějším 

průměrem 140 mm, 160 mm, 178 mm, 204 mm, 229 mm, 267 mm, 273 mm, 316 mm        

a 360 mm. 

83 200 x 219 150 x

200 x 18-19 x

200-300 x 250 x x

102 250, 320 x 200-300 x x

115 200 x 300-450 x

18-19 x 330-550 x

250 x x 250 x x

200-300 x x 200-300 x x x

300-400 x 300-450 x x

18-19 x 200-300 x x

250 x x 250-375 x

200-300 x x 300-450 x

300-400 x 200-300 x x x

250 x 250-375 x x

200-300 x x 300-450 x

18-19 x 200 x x x

200 x 250

200-300 x 200-300 x

18-19 x 355 250 x

250 x 250 x

200-300 x x 200-300

300-450 x 300-450 x x

18-19 x

250 x x

200-300 x x

300-450 x

204

229

267

273

273

316

360

100

140

140

160

171

178

Láhve

Vnějsí průměr 

(mm)

Pracovní 

tlak (bar)

Společnost

Vítkovice 

Cylinders Milmet Cidegas

Láhve

Vnější průměr 

(mm)

Pracovní 

tlak (bar)

Společnost

Vítkovice 

Cylinders Milmet Cidegas
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V tabulce 9 můžeme vidět porovnání objemu výroby všech tří společností. Z těchto 

informací můžeme říct, že společnost Vítkovice Cylinders má největší objem výroby          

u láhví s průměrem 229 a pracovním tlakem 200-300 barů, u kterých se používá 

technologie protlačování. Těchto láhví ročně vyrobí 62085 ks. Společnost Milmet nejvíce 

vyrábí tentýž typ láhví, ale jeho objem výroby za rok je jen 46217 ks. Společnost Cidegas 

vyrábí nejvíce láhvi o vnějším průměru 355 a pracovním tlakem 250 barů, ročně jich 

vyrobí 10520 ks, ale tím to typem láhví se zabývat nebudeme, jelikož tento typ vyrábí jen 

společnost Cidegas. 

Tab. 9 Porovnání objemu výroby  

 

4.5 Porovnání vstupního materiálu 

V této kapitole je porovnáván vstupní materiál jednotlivého sortimetu společnosti viz 

tabulka 10, tak aby bylo možné v následujících kapitolách vyspecifikovat, kde společnosti 

používají shodné vstupy případně, kde by bylo možno některé vstupy nahradit či změnit 

83 trubkové 200 8095 219protlač 150 2081

200 4047 18-19 30247

200-300 4048 250 22287 16591

102 trubkové 250, 320 8095 200-300 62085 46217

115 trubkové 200 8096 300-450 23701

18-19 6619 330-550 22516

250 4877 3986 250 6692 1462

200-300 13586 11103 200-300 18465 4074 1100

300-400 5694 300-450 9469 2000

18-19 6619 200-300 170 342 3456

250 4877 3986 250-375 70

200-300 13586 11103 300-450 175

300-400 5694 200-300 342 3456

250 2650 250-375 70 2160

200-300 6955 7382 300-450 175

18-19 3554 200 5742 387 5620

200 2618 250

200-300 7294 200-300 1200

18-19 4738 355trubkové 250 10520

250 495 250 1980

200-300 9726 1379 200-300

300-450 707 300-450 2828 2510

18-19 14635

250 10784 6498

200-300 30041 18101

300-450 9283

204 

protlačované

229 

protlačované

267 

protlačované

273 

protlačované

273 trubkové

316 

protlačované

360 

protlačované

100 trubkové

140  trubkové

140 

protlačované

160 

protlačované

171   trubkové

178   trubkové

Láhve

Vnějsí průměr 

(mm)

Pracovní 

tlak (bar)

Objem výroby v ks

Vítkovice 

Cylinders Milmet Cidegas

Láhve

Vnější průměr 

(mm)

Pracovní 

tlak (bar)

Objem výroby v ks

 Cylinders Milmet Cidegas
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tak, abychom dosáhli maximální shody a tedy maximálního efektu navýšení objemů       

před procesem preference konkrétního dodavatele.  

Uvedené možnosti „unifikace vstupů“ byly prodiskutovány se zástupci společnosti a jsou 

prozatím čistě teoretické a neberou v potaz náročnost zkoušek při zavádění nových typů 

produktu (novým typem je myšlen již vyráběný výrobek, ale s použitím jiného vstupního 

materiálu), dalším cílem této analýzy je také určit výrobky, kde by bylo možno unifikovat 

vstupy i za cenu nahrazení vstupního materiálu jiným typem, konkrétněji řečeno 

analyzovat možnost nahrazení sochoru trubkou, nebo tak naopak trubkovou láhev 

výrobkem ze sochoru. 

Tab. 10 Porovnání vstupního materiálu  

 

Důležité je zmínit, že se zde porovnávají vstupní materiály, které jsou používány               

za důležité a opakující se výroby a nebere v potaz naprosto všechny možné varianty 

rozměrů sochorů a zejména trubek. Po konzultaci ve společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS byly vybrány ty typy matriálů, které v součtu představují cca 90 % výroby 

společnosti. 

Láhve Láhve

83 trubkové 83 x 2,5 x x 219protlač 200 x 200 x x

100 x 2,9 x x 200 x 200 46Mn5200 x 200 46Mn5

100 x 2,9 x x

102 trubkové 102 x 2,5 x x

115 trubkové 115 x 2,65 x x

140 x 2,7 x x 240 x 240 NV

140 x 2,7 x x

140 x 3,1 x x

140 x 4,0 x x

x x 273 x 4,9

x x 273 x 7,18

x x x

x x

x x

x x

x 355trubkové 240 x 240 NV 355 x 9,99

x

x

x

200 x 200 46Mn5200 x 200 46Mn5 x

P 165 x 165 P 165 x 165 x

P 150 x 150 P 150 x 150 x

x

x

x

x

200 x 200
200 x 200

240 x 240 NV240 x 240 NV 316 x 6,6

204 

protlačované

P 180 x 180

x

xx

P 150 x 150 P 150 x 100
240 x 240 NV 240 x 240 NV

240 x 240 NV 240 x 240 NV

178 x 3,8
240 x 240 NV 355 x 9,99

171 x 3,6

P 180 x 180

360 

protlačované

316 

protlačované

273 trubkové

273 

protlačované

267 

protlačované

229 

protlačované

100 trubkové

140  trubkové

140 

protlačované

160 

protlačované

171   trubkové

178   trubkové

Vnějsí průměr 

(mm)

Vstupní materiál

Cylinders Milmet Cidegas
Vnější 

průměr (mm)

Vstupní materiál

 Cylinders Milmet Cidegas
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4.6 Nalezení a srovnání parametrů, shoda ev. rozdíly vstupních materiálů 

Ve všech společnostech jsou používány stejné, resp. podobné vstupní materiály a cílem 

této kapitoly je nalézt shodné materiály, které by bylo možno nakupovat v pokud možno co 

největším množství a jednoznačně tak centralizovat nákup za účelem dosažení,                 

jak minimálních cen, tak optimalizace distribuce materiálů a získání celkově výhodnějších 

obchodních podmínek pro společnost VÍTKOVICE.  

V průběhu analýzy a hledání shody materiálů jsme společně se zástupci společnosti 

rozhodli zvážit a analyzovat nejen tzv. úplnou shodu vstupních materiálů, ale také další 

možnou kooperaci mezi uvedenými třemi společnostmi několika dalšími formami 

kooperace. Cílem je dosáhnout maximálních úspor díky kumulacím vstupů. Tyto možné 

formy můžeme rozdělit na: 

a) Úplná shoda vstupních materiálů, jak jakostní, tak rozměrová. 

b) Shoda ve výrobku, ale různé použití vstupních materiálů. 

c) Shoda vstupních materiálů, ale nemožnost výroby v některé ze společností. 

Úplná shoda vstupních materiálů, jak jakostní, tak rozměrová 

Jedná se o relativně nejjednodušší případ, kdy se vstupní materiál ať již se jedná o trubku 

nebo sochor neliší svými rozměry ani jakostí. 

Shoda ve výrobku, ale různé použití vstupních materiálů 

Jedná se o případ, kdy společnosti díky svému výrobnímu zařízení jsou schopny vyrábět 

stejný produkt, ale pro jeho výrobu používají různý vstupní materiál, tedy buď trubku 

(TR), nebo sochor (P). Toto vyplývá z potřeby zachování stávajících výrobních kapacit i 

přes to, že se např. u trubkové výroby jedná o generačně zastaralejší způsob výroby, který 

negarantuje dosažení současně na trhu požadovaných standardních parametrů ocelových 

láhví.   

Shoda vstupních materiálů, ale nemožnost výroby v některé ze společností 

Dále se vyskytují případy, kdy společnosti jsou schopny dokončit daný výrobek, resp. 

zvládnout většinu výrobních operací, přesto však v současné době nemají veškeré nářadí 

pro tuto výrobu, což znamená např. nevyužité některé kapacity. 

Všechny výše popsané možnosti otvírají mnoho variant pro zlepšení logistiky v dodávkách 

jak vstupních materiálů, tak z nich vyráběných finálních výrobků. Jako základ                  
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pro stanovení možných vstupních materiálů použijeme tabulku analyzovaných vstupů 

uvedenou v bodě 4.4, tabulka č. 8, kterou rozšíříme o popis použitých vstupních matriálů 

s vyznačením viz tabulka 11: 

- shodných vstupních materiálů (žlutě), 

- shodných výrobků, ale různých vstupních materiálů (červeně), 

- možná budoucí shoda za předpokladu realizace nějaké investice (šráfovaně)  

Shoda vstupních materiálů je potvrzena pro následující výrobky a rozměry vstupního 

materiálu: 

a) Ocelové láhve s průměrem 140 mm protlačované z materiálu P 150x150 

b) Ocelové láhve s průměrem 204 mm protlačované z materiálu P 150x150,                

P 165 x 165 a  200x200 46Mn5 

c) Ocelové láhve s průměrem 229 mm protlačované z materiálu P 200x200                  

a   P 200x200 34CrMo4 

d) Ocelové láhve s průměrem 267 a 273mm protlačované z materiálu P 240 x 240 

Obměna vstupního materiálů je potvrzena pro následující výrobky a rozměry vstupního 

materiálu: 

e) Ocelové láhve s průměrem 316 mm protlačované z materiálu P 240 x 240 34CrMo4 

a trubková výroba z TR 316 x 6,6 mm 

f) Ocelová láhev 360 mm protlačované z materiálu P 240 x 240 34CrMo4 a trubková 

výroba z TR 355 x 9,9 mm 

g) Ocelové láhve s průměrem 178 mm protlačované z materiálu P 180 x 180                 

a trubková výroba z TR 178 x 3,8 mm 
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Tab. 11 Nalezené shody vstupního materiálu  

 

 

Láhve

Vnější průměr(mm) Cylinders Milmet Cidegas Cylinders Milmet Cidegas

83 Trubkové 8095 0 0 83 x 2,5 x x

102 Trubkové 8096 0 0 102 x 2,5 x x

115 Trubkové 8095 0 0 115 x 2,65 x x

140 x 3,1

140 x 4,0

P 165 x 165 P 165 x 165

P 150 x 150 P 150 x 150

219 Protlačované 2081 0 200 x 200 x x

240 x 240 NV x

273 x 4,9

355 Trubkové 0 0 10520 355 x 9,99

0

x

x

200 x 200 46Mn5 200 x 200 46Mn5

x

x

x

x

x

xx

x x171 x 3,6

P 180 x 180

P 150 x 100P 150 x 150

140 x 2,7

100 x 2,9

x

x

200 x 200 46Mn5

200 x 200

200 x 200 46Mn5

229 Protlačované

P 180 x 180178 x 3,8

355 x 9,99

240 x 240 NV 240 x 240 NV 316 x 6,6

240 x 240 NV 240 x 240 NV x

x x
273 x 7,18

0

0

0

x240 x 240 NV

240 x 240 NV 240 x 240 NV

200 x 200

0

0

0

0

0

0

2510360 Protlačované

0

20783

10032

2581

33882

109025

5536

0

170 1174 0

0

5742 387 5620

9072

0

25082

13466

0

14464

70866

0

273 Protlačované

273 Trubkové

316 Protlačované

8095

25082

114619

34563

4808

Objem výroby (ks) Vstupní materiál

100 Trubkové

140 Trubkové

140 Protlačované

160 Protlačované

171 Trubkové

178

204 Protlačované

267 Protlačované
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4.7 Stanovení aktualizovaného sortimentu vstupních materiálů 

Z výše uvedené kapitoly jsme se rozhodli aktualizovat sortiment vstupních materiálů           

u těchto typu ocelových láhví, pro lepší orientaci nám bude sloužit tabulka 12. 

V této tabulce je vyznačena červeně celková obměna vstupního materiálu, tento se budou  

lišilit v rozměrech nebo se jednat o výměnu trubky za sochor. Modrou barvou je rozlišen 

takový vstupní materiál, který má sice stejný vstupní materiál, ale jiného dodavatele. 

U láhví s vnějším průměrem 178 mm bylo doporučeno, společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS  vyměnit svůj původní vstupní materiál, kterým jsou trubky za sochory. 

Taktéž bylo doporučeno společnost CIDEGAS, aby u láhví s průměrem 316 a 360 mm 

obměnila vstupní materiál. Doposud používá pro tento typ láhví jako vstupní materiál 

trubky, ale domníváme se, že by bylo pro společnost CIDEGAS výhodnější, kdyby použíla 

za vstupní materiál sochory. 

Tab. 12 Aktualizovaný sortiment  
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5 Optimalizace systému logistiky zajištění vstupních materiálů  

5.1 Navržení nového systému zabezpečení vstupních materiálů  

V průběhu porovnávání vstupního materiálu jednotlivých společností, mohl být 

aktualizován sortiment vstupu, viz tabulka 12. Tato tabulka nám může stanovit konkrétní 

změny vstupního materiálu. Dle jejich údajů může být navržen nový systém zabezpečení 

vstupního materiálu. 

S vedením společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS bylo projednáno zabezpečení 

vstupního materiálu a rozhodnuto, že trubky budou veměněny za sochory. Tato uvedená 

změna se však nebude týkat láhví s průměrem 83 – 115 mm. 

Dále bylo navrženo, že u láhví se stejným vstupním materiálem, společnosti přejdou 

k levnějšímu dodavateli. 

Navržení nového systému zabezpečující vstupní materiál muže přinést různé přínosy 

společnostem, ale také sebou nese určitá rizika. A proto se tím to budeme zabývat 

v následujících podkapitolách. 

5.2 Definice kritických míst a rizik nového systému 

Dovolím si předeslat, že výše uvedená optimalizace logistiky dodávek vstupního materiálu 

bere v potaz ideální stav a po dohodě se zástupci společnosti není předmětem této práce 

navrhnout reálný stav, neboť v omezeném rozsahu práce není možné tyto vlivy popsat, 

analyzovat a řešit. V každém případě se v této kapitole pokusím alespoň naznačit kritická 

místa a potenciální rizika vyplývající z navrhované optimalizace logistiky vstupních 

materiálů. 

a) Výrazná orientace na jednoho dodavatele 

Za účelem dosažení maximalizace objemu a tím i snížení ceny dodávaného materiálu, 

vyvstává riziko vázanosti na jednoho dodavatele a v případě jakékoliv poruchy na jeho 

zařízení, nebo odřeknutí kontraktu, případně např. insolvence nebo nedodržení kvality, by 

to znamenalo velký výpad v kontinuitě výroby a ohrožení většiny nasmlouvaných               

a kontrahovabných zakázek. Navíc je nutno zvážit, zda by dodavatel byl ochoten 

navrhované navýšení objemů provést z důvodů svých kapacit. 
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V každém případě i toto riziko se dá významně eliminovat, např. dohodou                           

o pohotovostním skladu materiálu v určité výši právě za účelem eliminace zmíněného 

rizika.     

b)  Náklady na dopravu 

V současné době společnosti v rámci hodlingu využívají více či méně své tuzemské 

dodavatele a v případě centralizace nákupů a distribuce materiálu a zejména                   

pak polotovarů by znamenala zvýšené náklady, které by sice neznamenaly výrazné snížení 

přínosů centralizovaného nákupu, ale určitou mírou by jistě ovlivnily logistiku, což by bylo 

nejvíce patrné na Argentinské společnosti CIDEGAS, která pokud by nakupovala                

a vyráběla z polotovarů, jak z Polska nebo z Česka, znamenalo by to nárůst v dopravních 

nákladech řádově i ve stovkách procent. Dále by bylo nutno počítat s časovou prodlevou, 

neboť například doprava v rámci Argentiny (dodavatel TENARIS – SIDERKA – 

CIDEGAS ) dnes představuje otázku dvou, tří dnů a v případě dopravy kontejnery po moři, 

by doprava zabrala minimálně 4 týdny, což znamená tuto „zásobu“ po moři nejen dopravit, 

ale také profinancovat, což opět představuje finanční zátěž pro některou ze společností.   

c) Technická rizika 

Návrh optimalizace počítá u některých typů se změnou technologie výroby                          

a tedy přechodu z technologie trubkové na technologii protlačování. Tímto způsobem je 

dosaženo výrazných úspor, protože rozdíl v nákupu ocelového sochoru nebo trubky činí    

až cca 60 %, nicméně tyto technologické změny představují určité riziko a to z důvodu 

nutného vývoje, investice do nářadí, ověřování výroby a nových certifikací. Vzhledem      

ke skutečnosti, že všechny společnosti si již ve své historii těmito procesy prošly,             

lze s jistotou říci, že toto riziko je zvládnutelné a nepředstavuje žádný zásadní problém.    

Ve společnosti VITKOVICE CYLINDERS právě v době vypracování této práce dochází 

k této situaci a společnost se snaží nahradit trubkovou výrobu láhví o průměru 178 mm, 

technologií protlačováním a dosavadní zkoušky jsou velmi slibné a pozitivní. Náklady      

na tuto změnu jsou spočítány s návratností na úrovni jednoho roku. Dále např. v minulosti 

již proběhla například výrob ocelových láhví z polských polotovarů ve společnosti 

CIDEGAS v Argentině také s velmi uspokojivým výsledkem.  Navíc má společnost 

VITKOVICE veškeré možnosti pro vlastní vývoj a výrobu nářadí pro protlačované 

technologie, z čehož vyplývá, že část nákladů na nové nářadí by opět zůstala v rámci 

holdingu ve společnosti VITKOVICE.   
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d) Orientace na jednu technologii 

Všechny výše popisované společnosti buď přímo, nebo zprostředkovaně využívají dvě 

základní technologie výroby a tím z technického pohledu existuje určitá „diverzifikace 

rizika“, neboť i když se jedná o ověřené a vyzkoušené technologie, přesto všechno se může 

kdykoliv ukázat potřeba využití kterékoliv z nich pro některý z nových produktů. 

K obdobné situaci by došlo např. v případě nějakého nového produktu (podobné poptávky 

společnost již v minulosti obdržela) využívajícímu např. trubkovou technologii. V této 

situaci by po soustředění se na jednu technologii bylo obtížné a drahé se vracet k minulým 

technologiím, nemluvě o potřebě investic do nářadí, přípravků, strojů apod. Stupeň tohoto 

rizika však není příliš velký, a pokud by k uvedené situaci v budoucnosti došlo, byla by 

jistě řešitelná. 

5.3 Ocenění přínosu nově navrženého systému 

V této kapitole chci deklarovat přínos nového navrhovaného systému nejen z pohledu 

ekonomického, finančního a manažerského, ale také z několika dalších pohledů. 

Dalšími přínosy mimo finanční vyjádření mohou být: 

a) Zjednodušení a celkové zefektivnění technologického zázemí výroby 

Pokud by došlo k přesunu výroby do protlačovacích technologií, lze reálně předpokládat 

zjednodušení řady logistických procesů pro objednávání nářadí, náhradních dílů, 

zjednodušení oprav, sjednocení kvalifikace servisního personálu, všechny tyto činnosti 

znamenají dnes pro společnost dosti výrazné zlomy v případě neočekávaných poruch          

a oprav, z nichž plyne řada ztrát jak v časech, tak v konečném finančním vyjádření.  

b) Plynulejší produkce 

V současné době je počet položek vstupních materiálů velmi vysoký, zejména díky 

širokému sortimentu trubek. Složitá struktura nakupovaného sortimentu velmi často 

způsobuje komplikace a ztráty v plánování, výrobě a dodávkách, neboť velmi často 

dochází k nutnosti zásahu do plánů výroby, protože dochází ke skluzům v dodávkách, 

nutnosti změny plánů výroby, což klade nároky na změny v nářadí a také v obsazenosti 

personálů a dochází k „řetězové“ reakci ve všech strukturách společnosti,                    

jejímž důsledkem jsou skluzy, penále a další potřeba zásahů do sortimentu. Soustředění se 
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na výrobu ze sochorů dovoluje rapidně zvýšit flexibilitu výroby. Pro příklad a porovnání  

uvádím možnost výroby ocelové láhve 10 litrů průměr 178 mm z trubky a ze sochoru: 

- z trubky je jen jediná možnost, vstup TR 178 x 3,8 mm 

- ze sochoru lze použít P 150 x 150,  P180x 180, P 200 x 200 mm, tedy tři možné 

vstupní materiály  

c) Snížení stavu zásob materiálu 

Pokud předpokládáme snížení počtu typů vstupních materiálů a naopak zvýšení flexibility 

možností použít jeden vstup pro více typů OL, je reálné, že společnosti by nemusely držet 

na skladě tak vysoké objemy různých typů trubek a sochorů. V současnosti jsou dodací 

lhůty vstupů dlouhé (od 2 – 4 měsíců)  a dodací termíny hotových produktů krátké             

(cca 2 – 3 měsíce) z toho plyne, že pokud chce společnost na trhu uspět, musí držet 

pohotovostní  zásobu vstupů na skladě tak, aby mohla v případě poptávky reagovat           

co nejkratším termínem. Pokud musí držet jednotlivé průměry trubek, znamená to každý 

typ jeden vstup, v případě soboru je jeden vstup např. tři láhve, proto si může dovolit snížit 

stavy skladu např. o 20 %, což může znamenat velmi výrazný objem finančních prostředků 

volných k jiným účelům, např. vývoji a inovacím.   

Předpokládaný propočet úspor byť jen 10 % vstupních materiálů je:                                    

K datu 15/3/2015 stav materiálu pro výrobu láhví na skladě : … 450 mil Kč 

 snížení stavu by představovalo     …  45 mil Kč 

5.4 Analýza rizik souvisejících s nově navrženým systémem 

Pro přehlednost byla zpracována tabulka 13, ve které jsou popsána rizika souběžně 

s možnými návrhy protiopatření: 

Tab. 13 Návrh možných protiopatření vůči rizikům  

Rizika Možnosti a návrhy protiopatření 

Vazba na jednoho dodavatele 
Pohotovostní sklad, zásoba, (např. v držení 

dodavatelů 

Technologická rizika změny vstupů 
Posílení technologického úseku společnosti, 

výzkumu a vývoje 

Koncentrace na jednu technologii 
Udržení trubkové technologie na sortimentu 

nejmenších ocelových láhví 
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Riziko Možnosti a návrhy protiopatření 

Vysoké ceny minoritního dodavatele 

vstupů 
Periodické střídání dodavatelů 

Nové schvalovací procesy u odběratelů 
Možnost plánovaného přechodu a záloha 

v původních schváleních 

Násobení rizika pro tři společnosti 

holdingu 

Příprava krizového plánu pro případ 

výpadku dodavatelů 

 

Všechna výše uvedené rizika, pokud by byl navrhovaný systém uveden do praxe, jsou 

akceptovatelná a jejich míra nijak výrazně nenavyšuje úroveň rizik současných. Tato rizika 

jsou v podstatě provázaná a v konečném důsledku znamenají následujícící: 

Společnost se bude silně vázat na jednoho dodavatele se všemi důsledky, které by taková 

alternativa s sebou přinesla. Znamenalo by to riziko v případě jakéhokoli výpadku 

v dodávkách a to například z důvodů: 

- technické poruchy, toto riziko, ač vypadá, jak velmi pravděpodobné, však velké 

ohrožení nepředstavuje, protože technické poruchy jsou řešitelné a společnosti         

a firmy jsou na ně připravené a znamenají zpravidla výpadky řádově ve dnech   

- výpadky v dodávkách surovin jsou již z pohledu závažnosti rizik horší, ale opět   

pro výrobce řešitelné a zajisté má každá firma své alternativy, jak tyto výpadky 

nahradit 

- politická rizika jsou na žebříčku závažností asi na nejvyšším místě a dnes se s nimi 

setkáváme poměrně běžně (sankce proti Rusku, Iránu apod.). V našem případě, 

protože jsou dodavatelé většinou z EU, je toto riziko snížené, ale pokud bychom 

zvažovali dodavatele např. v Argentině, míra tohoto rizika již stoupá daleko více 

než v Evropě. 

V případě technických rizik jsou všechna rizika zvládnutelná a v současnosti k procesům 

náhrady vstupních materiálů dochází, i když nelze říci, že by to bylo běžným jevem. Určité 

riziko je také v případě záměny vstupních materiálů ve skutečnosti, že se pak jedná 

v podstatě o nový výrobek, a jako takový, je jej nutno schválit odběratelem. Stává se,        

že odběratelé mají přísnější ktritéria než certifikační orgány a mohlo by se stát, že nový 

výrobek tímto schválením neprojde a bude to znamenat zvýšené náklady, např.                

pro opakování zkoušek, výrobu nových vzorků apod. Znovu je, ale konstatováno,              
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že k takovým to situacím dochází a jsou dnes běžnou náplní činností pracovníků                

ve společnosti.  

V neposlední řadě je nutno zmínit, že na jednoho centrálního dodavatele by se vázaly 

všechny tři společnosti, což lze chápat jako násobení všech rizik, neboť pokud by došlo    

ke vzniku jakékoliv popisované skutečnosti v jedné ze společností, znamenalo by to vznik 

obdobných problémů u všech tří společnností, neboť by byly provázázny nejen vstupy,    

ale i polotovary, nářadím, certifikacemi apod.  
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6 Vyhodnocení přínosu pro společnost 

6.1 Hodnotové vyjádření úspor výše uvedených opatření 

Z uvedených shod, které byly stanoveny v kapitole 4.6, budou následovát výpočty,           

ze kterých nám vyplynou celkové úspory.  Veškeré hodnoty, které byly použity v těchto 

výpočtech, byly reálnými daty a ta byla upravena koeficientem, který byl stanoven 

vedením firmy (jednalo se o citlivá data). 

a) Ocelové láhve s průměrem 140 mm protlačované z materiálu P 150x150  

Tab. 14 Základní informace o láhvi s průměrem 140 mm k výpočtům 

 

V praxi se jedná o ocelové láhve 5 – 10 litrů, které se vyrábí ve společnostech 

VÍTKOVICE CYLINDERS (Česká republika) a VÍTKOVICE MILMET (Polsko).            

Pro následující výpočet použijeme objem výroby z tabulky 14. 

Celkový objem výroby V. CYLINDERS …25 082 ks … 376t  … dodavatel MS 

Celkový objem výroby V. MILMET  …20 783 ks … 312t … dodavatel HB 

Cena za tunu sochoru z Moravia Steel 906,- €               

Cena za tunu sochoru z Huta Bankova 932,- €  

Rozdíl v ceně     26,- €/t                         

Rozdíl celkem     8 112,- €                                                      

Předpokládaná úspora při převedení dodávek na jednoho dodavatele 1,5% z ceny materiálu 

činí: 

376 t + 312 t= 688 t x 906,-€  = 623 328,- € z toho 1,5 % = 9350,- €  

Úspora tedy celkem: 

Rozdíl v ceně oceli z Huta Bankova  … 8 112,- €           

Úspora při centralizaci nákupu … 9 350,- €             

Celková úspora   …      17 461,- € = 478 257 Kč 

 

Cylinders Milmet Cylinders Milmet

25 082 20 783 906 932

Objem výroby  (ks) Cena vstupu (€) / t
Láhve s průměrem (mm)

140
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b) Ocelové láhve s průměrem 204 mm protlačované z materiálu P 150 x 150,            

P 165 x 165 a 200 x 200 46Mn5 

Tab. 15 Základní informace o láhvi s průměrem 204 mm k výpočtům  

 

V praxi se jedná o ocelové láhve 13,4 – 20 litrů, které se vyrábí ve společnostech 

VÍTKOVICE CYLINDERS a VÍTKOVICE MILMET. Vstupní údaje z tabulky 15. 

Celkový objem výroby V. CYLINDERS …70 866 ks … 1 772t  … dodavatel MS 

Celkový objem výroby V. MILMET  …33 882 ks …    847t … dodavatel HB 

Cena za tunu sochoru z Moravia Steel 906,- €               

Cena za tunu sochoru z Huta Bankova 932,- €  

Rozdíl v ceně     26,- € / t                         

Rozdíl celkem     22 022,- €                                                     

Předpokládaná úspora při převedení dodávek na jednoho dodavatele 1,5% z ceny materiálu 

činí: 

1 772 t + 847 t= 2 619 t x 906 € = 2 372 814 € z toho 1,5 % = 35 592,- €  

Úspora tedy celkem: 

Rozdíl v ceně oceli z Huta Bankova … 22 022,- €            

Úspora při centralizaci nákupu … 35 592,- €             

Celková úspora   …        57 614,- € = 1 578 047 Kč 

c) Ocelové láhve s průměrem 229 mm protlačované z materiálu P 200 x 200 

34CrMo4 a 200 x 200  

Tab. 16 Základní informace o láhvi s průměrem 229 mm k výpočtům  

 

Jedná se o ocelové láhve 40 -50 litrů, informace o objemu těchto láhví a vstupním 

materiálu jsou v tabulce 16, se vyrábí ve společnostech VÍTKOVICE CYLINDERS                 

a VÍTKOVICE MILMET. 

Cylinders Milmet Cylinders Milmet

70 866 33 882 906 932

Objem výroby  (ks) Cena vstupu (€) / t
Láhve s průměrem (mm)

204

Cylinders Milmet Cylinders Milmet

114 619 109 025 906 932

Objem výroby  (ks) Cena vstupu (€ / t)
Láhve s průměrem (mm)

229
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Celkový objem výroby V. CYLINDERS …114 619 ks … 5 502 t … dodavatel MS 

Celkový objem výroby V. MILMET  …109 025 ks … 4 906 t …  dodavatel HB 

Cena za tunu sochoru z Moravia Steel 906,- €               

Cena za tunu sochoru z Huta Bankova 932,- €  

Rozdíl v ceně     26,-/t                         

Rozdíl celkem     127 556,- €                                                     

Předpokládaná úspora při převedení dodávek na jednoho dodavatele 1,5% z ceny materiálu 

činí: 

5 502 t + 4 906 t= 10 408 t x 906 € = 9 429 648 € z toho 1,5 % = 141 445,- €  

Úspora tedy celkem: 

Rozdíl v ceně oceli z Huta Bankova … 127 556,- €            

Úspora při centralizaci nákupu … 141 445,- €             

Celková úspora   …        269 001,- € = 7 367 929 Kč 

d) Ocelové láhve s průměrem 267 a 273mm protlačované z materiálu P 240 x 240 

Potřebné informace k výpočtům naleznem v tabulce 17. Jedná se o láhve s objemem         

40 -70 litrů. 

Tab. 17 Základní informace o láhvích s průměrem 267 a 273 mm k výpočtům 

 

Celkový objem výroby V. CYLINDERS …34 733 ks … 2 952 t … dodavatel MS 

Celkový objem výroby V. MILMET  …52 927 ks … 4 499 t …  dodavatel HB 

Cena za tunu sochoru z Moravia Steel 906,- €               

Cena za tunu sochoru z Huta Bankova 932,- €  

Rozdíl v ceně     26,- €/ t                         

Rozdíl celkem     116 974,- €                                                     

Předpokládaná úspora při převedení dodávek na jednoho dodavatele 1,5% z ceny materiálu 

činí: 

2 952 t + 4 499 t= 7 451 t x 906 € = 6 750 606,- € z toho 1,5 % = 101 259,- €  

 

Cylinders Milmet Cylinders Milmet

34 733 109 025 906 932

Objem výroby  (ks) Cena vstupu (€ / t)
Láhve s průměrem (mm)

267 a 273
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Úspora tedy celkem: 

Rozdíl v ceně oceli z Huta Bankova … 116 974,- €            

Úspora při centralizaci nákupu … 101 259,- €             

Celková úspora   …        218 233,- € = 5 977 404 Kč 

e) Ocelové láhve s průměrem 316 mm protlačované z materiálu P 240 x 240 

34CrMo4 a trubková výroba z TR 316 x 6,6 mm 

Tab. 18 Základní informace o láhvi s průměrem 316 mm k výpočtům 

 

V praxi jde o ocelové láhve 40 – 100 litrů, které se vyrábí ve společnostech VÍTKOVICE 

CYLINDERS (Česká republika), VÍTKOVICE MILMET (Polsko) a CIDEGAS 

(Argentina) údaje pro výpočet jsou uvedeny v tabulce 18. 

Celkový objem výroby CYLINDERS … 5 742 ks … 402 t … dodavatele MS     

Celkový objem výroby MILMET  …       387   ks     … 33 t … dodavatele HB  

Celkový objem výroby CIDEGAS  …  6 820  ks    … 579 t  … dodavatele Tenaris 

Cena za tunu sochoru z Moravia Steel 906,- €              

Cena za tunu sochoru z Huta Bankova  932,- €  

Rozdíl v ceně      26,- € / t                                 

Rozdíl celkem     858,- € 

předpokládaná úspora při převedení dodávek na jednoho dodavatele 1,5 % z ceny 

materiálu činí: 

725 t + 746 t = 1 471 t x 906 €  = 1 332 726 € z toho 1,5 %  =  19 991 € 

Úspora tedy celkem:               

Rozdíl v ceně oceli z Huta Bankova  …       858,- €           

Úspora při centralizaci nákupu … 19 991,- €        

Celková úspora   … 20 849,- €  =  571 054,- Kč 

Návrh řešení pro společnost CIDEGAS: 

V současnosti společnost CIDEGAS vyrábí z trubkových vstupů výše uvedených rozměrů, 

jelikož v tomto případě není možné centralizovat nákup (ostatní společnosti nepotřebují) 

Cylinders Milmet Cidegas Cylinders Milmet Cidegas

5 742 387 6 820 906 932 2930

Láhve s průměrem (mm)

316

Objem výroby  (ks) Cena vstupu (€ / t)
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po konzultaci ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a telekonferenci s argentinskou 

společností CIDEGAS vezmeme v úvahu následující možnost: 

Společnost CIDEGAS bude nakupovat polotovary buď od společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS nebo od společnosti VÍTKOVICE MILMET a tyto polotovary použije     

jako vstup společnost CIDEGAS. Tento postup je proveditelný a již několikrát byl 

zkušebně aplikován, doposud však nebyl realizován jako standard, protože při importech 

do Argentiny hrály roli dovozní cla a jiné (komerční) zájmy společnosti CIDEGAS,      

které jsou však řešitelné. V případě, že by se podařilo napojit Argentinskou společnost 

CIDEGAS na dodavatelské struktury společností VÍTKOVICE CYLINDERS                       

a VÍTKOVICE MILMET, rámcové úspory by mohly být následující: 

Objem nakupovaných trubek v CIDEGASU  … 6 820  ks … 579,7 t 

Cena za tunu 2 950,- €            

Celková cena za nakoupené trubky  … 1 710 115,- € 

Pokud bychom nahradili trubku vstupním polotovarem vyrobeným ze sochoru, byla by 

cena tohoto vstupu kalkulována jako: 

Objem nakupovaných trubek v CIDEGASU  … 6 820  ks … 579,7 t 

Cena za tunu 906,- €                         

Celková cena za nakoupené trubky  … 525 208,- € 

To však nelze považovat za čistou úsporu, protože musíme připočítat další logistické 

náklady spojené s touto změnou vstupního materiálu, kterými jsou: 

- náklady na dopravu z ČR, Polska do Argentiny  (cca 8 € / ks), 

- cla a dovozní přirážky    (cca 30% z ceny polotovaru), 

- náklady na certifikace nového typu výrobku  (1,5 € / ks). 

Hodnoty výše uvedených nákladu jsou reálné hodnoty, které firma při obchodu se 

CIDEGASEM používá. 

Abychom zjistili výši těchto nákladů, provedeme propočet na 1 ks výrobku (ocelová láhev 

s průměrem 316 mm, objemem 45 litrů) hodnota vstupu: 

Trubky … 147,- € 

Sochory … 75,- € 
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Cena sochoru + náklady na dopravu + náklady na import, clo + certifikace = 75 + 8 + 22,5 

+ 1,5 = 107,- € 

Úspora na 1 výrobek … 147-107 = 40 €                   

Úspora za 6 820 ks     … 272 800 € = 7 471 992,- Kč 

f) Ocelová láhev 360 mm protlačovaná z materiálu P 240 x 240 34CrMo4                          

a trubková výroba z TR 355 x 9,9 mm 

Tab. 19 Základní informace o láhvi s průměrem 360 mm k výpočtům  

 

V praxi se jedná o ocelové láhve 70 - 90 litrů, které se vyrábí ve společnostech 

VÍTKOVICE CYLINDERS (Česká republika) a CIDEGAS (Argentina) data pro výpočty 

jsou v tabulce 19. 

Celkový objem výroby CYLINDERS         …   4 808 ks … 432 t … dodavatel MS          

Celkový objem výroby CIDEGAS  …   2 510 ks  …  226  t  … dodavatel Tenaris 

Cena za tunu sochoru z Moravia Steel …    906,- €               

Cena za tunu trubky Tenaris   … 2 950,- € 

Rozdíl v ceně     … 2 044,- € / t  

Návrh řešení pro společnost by mohl být obdobný jako v předchozím sortimentu pouze 

s rozdílem, že tento průměr může jako polotovar pro společnost CIDEGAS vyrábět          

jen společnost VÍTKOVICE CYLINDERS. 

Společnost CIDEGAS bude nakupovat polotovary od společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS a tyto polotovary použije jako vstup společnost CIDEGAS. Tento postup je 

proveditelný a také byl již odzkoušen, také doposud nebyl realizován jako standard,          

ze stejných důvodů jako u láhví s průměrem 316 mm. V případě úspěšné aplikace postupu 

mohou být rámcové úspory následující: 

Objem nakupovaných trubek v CIDEGASU  … 2 510 ks … 238 t 

Cena za tunu 2 950,- €            

Celková cena za nakoupené trubky  … 702 100,- € 

Cylinders Cidegas Cylinders Cidegas

4 808 2 510 906 2950

Objem výroby  (ks) Cena vstupu (€ / t)
Láhve s průměrem (mm)

360
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Pokud bychom nahradili trubku vstupním polotovarem vyrobeným ze sochoru, byla by 

cena tohoto vstupu kalkulována jako: 

Objem nakupovaných trubek v CIDEGASU  … 2 510 ks … 238 t 

Cena za tunu 906,- €                         

Celková cena za nakoupené trubky  … 215 628,- € 

Opět nelze považovat za čistou úsporu, protože musíme připočítat další logistické náklady 

jako v předchozím případě a to: 

- náklady na dopravu z ČR, Polska do Argentiny  (cca 10€ / ks), 

- cla a dovozní přirážky     (cca 30% z ceny polotovaru), 

- náklady na certifikace nového typu výrobku  ( 1€ / ks). 

Abychom zjistili výši těchto nákladů, provedeme propočet na 1 ks výrobku (ocelová láhev 

s průměrem 360 mm, objemem 70 litrů) hodnota vstupu: 

Trubky … 280,- € 

Sochory …124,- € 

Cena sochoru + náklady na dopravu + náklady na import, clo + certifikace = 124 + 10 + 

37,1 + 1 = 172,1 € 

Úspora na 1 výrobek … 280-172,1 = 107,9 €                   

Úspora za 2510 ks     …  270 829 € = 7 418 006,- Kč 

g) Ocelové láhve s průměrem 178 mm protlačované z materiálu P 180 x 180              

a trubková výroba z TR 178 x 3,8 mm 

Tab. 20 Základní informace o láhvi s průměrem 178 mm k výpočtům  

 

V praxi se jedná o ocelové láhve 8 – 20 litrů, které se vyrábí ve společnostech 

VÍTKOVICE CYLINDERS a VÍTKOVICE MILMET , informace k výpočtu naleznete 

v tabulce 20. 

Celkový objem výroby CYLINDERS    … 14 464 ks  … 173,5 t … dodavatel TPCO     

Celkový objem výroby MILMET                …    2 581 ks       …   31 t  … dodavatel HB 

Cylinders Cidegas Cylinders Cidegas

14 464 2 581 2756 932

Objem výroby  (ks) Cena vstupu (€ / t)
Láhve s průměrem (mm)

178
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Cena za tunu sochoru z HB …    932,-                           

Cena za tunu trubky z TPCO … 2 756,- 

Rozdíl v ceně … 1 824,- / t 

Návrh řešení pro společnost VÍTKOVICE CYLINDERS je zavést místo trubkové výroby 

výrobu protlačovanou. Na což má společnost v současné době, jak technické vybavení,    

tak kapacity, tak personální vybavení, jediné co by muselo být provedeno je investice       

do nového nářadí, která však v případě náhrady trubkové výroby má velmi rychlou 

návratnost v řadách eur / ks z pohledu výroby v následující řadě let. 

Společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a VÍTKOVICE MILMET budou centralizovat 

nákupy a v případě úspěšné aplikace postupu mohou být rámcové úspory následující: 

Objem nakupovaných trubek v CYLINDERS  … 14 465 ks … 173,5 t 

Cena za tunu 2 756,- €            

Celková cena za nakoupené trubky  … 478 166,- € 

Pokud bychom nahradili trubku sochorem, byla by cena tohoto vstupu kalkulována jako: 

173,5 x 932 = 161 702,- € 

Což opět nemůžeme považovat za čistou úsporu, protože musíme připočítat další logistické 

náklady, (které v tomto případě jsou další úspory, neboť doprava na tunu je levnější) a to: 

- náklady na dopravu       (úspora cca 14,6,- € / t), 

- náklady na nářadí          (6,- € / ks), 

- náklady na certifikace nového typu výrobku       (0,5,- €/ ks). 

Od celkové úspory 161 702,- € musíme odečíst náklady na nářadí a certifikace, což ročně 

představuje při 14 46,- ks  náklady na certifikaci 7 232,- € a náklady na nářadí 30 303,- € 

(nářadí je počítáno na produkci 3 let) a přičíst k úspoře náklady na dopravu 2533,- €            

a dospějeme k celkové úspoře: 

161 702 - 7232 - 30303 + 2533 = 126 700,-€ = 3 470 313,-Kč 

Pro lepší orientaci úspor byla vytvořena tabulka 21, ve které jsou zaznamenány vzniklé 

úspory při převedení dodávek vstupního materiálu na jednoho dodavatele. A tabulka 22,   

ve které jsou zaznamenány vzniklé úspory při obměně materiálu a to trubky za sochory. 
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Tab. 21 Vzniklé úspory při převedení dodávek na jednoho dodavatele 

 

 

Tab. 22 Vzniklé úspory při obměně materiálu 

 

 

Z uvedených úspor se může konstantovat, že při převedení dodávek vstupního materiálu   

na jednoho dodavatele bude celková úspora 15 972 691,- Kč 

V následující tabulce jsou uvedené úspory, které vznikly při změně vstupního materiálu      

a to změnou trubek za sochory. Tyto úspory jsou ve výši 18 360 311,-Kč 

6.2  Zhodnocení sekundárních přínosů pro společnost 

Zde nutno předeslat, že společností je myšlen celý holding VÍTKOVICE, jehož součástí 

jsou všechny tři zvažované a popisované společnosti. Popsaný a navrhovaný systém by 

měl řadu sekundárních přínosů pro společnosti a lze předpokládat následující: 

Ekonomické přínosy: 

Pro přechod na výrobky z jiných vstupních materiálů by bylo nutné vyrobit řadu nových 

nástrojů a nářadí. Tyto výrobky jsou ve velké většině vyráběny v sesterských 

společnostech Vítkovice a zadání jejich výroby zde, by znamenalo zajištění kontraktů          

a objednávek pro sesterské společnosti a tedy přidaná hodnota by zůstala v rámci holdingu 

a neznamenala by odliv financí mimo holding.  

 

267 a 273 5 977 404

316 571 054

Celkové úspory 15 972 691

204

229

Vzniklá úspora (Kč)

478 257

1 578 047

7 367 929

Láhve s průměrem (mm)

140

Celková úspora 18 360 311

316

360

Vzniklá úspora (Kč)

3 470 313

7 471 992

7 418 006

Láhve s průměrem (mm)

178
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Technické přínosy: 

Náhrada trubkových ocelových láhví láhvemi protlačovanými znamená také možnost 

záměny většího počtu nářadí, což by znamenalo možnosti snížení stavu těchto výrobků     

na skladě. V praxi to znamená, že některé náhradní díly je možno renovovat, což platí 

zejména pro trny pro protlačovací technologie. Tyto trny je možno několikrát opracovat      

a použít pro menší a menší průměry. Pokud se počet těchto náhradních dílů zvýší, znamená 

to možnosti snížení jejich počtů v případě, že je lze použít alternativně pro dva nebo tři 

protlačovací uzly. 

Pracovníci: 

V případě zvýšení podílu protlačovaných výrobků a zaměření se na tuto technologii          

ve všech třech společnostech, vzniká v případě jakéhokoliv výpadku pracovníků, v té či 

oné společnosti, možnost jejich posílení z jiné společnosti, protože budou mít patřičnou 

kvalifikaci. V současnosti je nutno držet pracovníky kvalifikované pro obě technologie, 

což zvyšuje samozřejmě náklady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

7 Závěr 

Cílem mé práce bylo optimalizovat vstupní mateiály, navrhnout nový logistický systém      

a analyzovat rizika a přínosy nově navrženého systému. 

V teoretické části se lze seznámit s jednotlivými společnostmi (VÍTKOVICE CYLINDER, 

VÍTKOVICE MILMET a CIDEGAS), jejich historií, exportem, sortimentem a technologií 

výroby.Další kapitola obeznámí čtenáře s pojmem logistiky, jejími cíli, metodami. Součástí 

teorie je kapitola logistický řetězec, ve kterém je popsána podstata a typy logistického 

řetězce. 

V praktické části je popisován současný stav vstupního materiálu, který společnosti 

nakupují. Poté následuje analýza současné logistiky, ve které se orientuje na dodavatele 

vstupního materialu. Následně se přechází k  porovnání sortimentu, objemu výroby               

a vstupního materiálu, které vedlo k nalezení a srovnání parametrů vstupního materiálu. 

Po následném srovnání mohlo dojít k aktualizování sortimentu vstupního materiálu.        

Poté se mohl navrhnout nový systém zabezpečující vstupní materiál, u kterého byly 

definovány rizika a přínosy, které vedly k vyhodnocení samotné optimalizace systému. 

V posledním bodě bylo provedeno vyhodnocení přínosu finančích, tak sekundárních. 

Finanční přínosy byly vyjadřeny úsporamy, které by vznikly centralizaci nákupu           

nebo obměnou vstupního materiálu, který by vedly k investici do nářadí.  

Z vyhodnocení by se dalo řící, že nově navržený systém by byl velkým přínosem             

pro společnosti. Tato diplomová práce v podstatě může společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. sloužit jako podklad pro reálné propočty, zvážení rizik.  Práce může být 

považována za komplexní rozbor možností, které se v práci nabízejí. 
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